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ولوزير المل طارقالمهندسقد ع وةالبتر والذىووكجي   نجهو بمص الجديد الجنوبيةكوريا سفت  معثنائيةمباحثاتجلسةالمعدنيةوالتر

 عملهمهامتسلم
 
كاتأنشطةاستعراضتمحيثمؤخرا وعاتتنفيذ مجالف  المتخصصةالكوريةالشر وليةالمشر اكةتطوير بلوسالبتر بي   الشر

كات ولمجاالت ف  البلدينشر وكيماوياتوالغاز البتر وعاتمنالعديد هناكأناللقاءخللالمل وأكد .والبتر وليةالمشر فرصةبمثابتعد التر البتر

كاتأمامواعدة   نجاحها بعد الكوريةالشر
وعاتمنالعديد ف  والمشاركةتنفيذ ف  وليةالمشر اتخللالبتر  م،الماضيةالفتر

 
أهميةعىلؤكدا

  االستمرار 
اكةدعمف    والتعاونالشر

ةالعلقاتاطار ف  .البلدينبي   المتمت  

كةعملمجاالت استعراضاللقاءوشهد    والمقاوالت للهندسةالكوريةGSشر
  شاركتالتر

وعتنفيذ ف  .بمسطردرللتكريالمصيةمصفاةمشر

كمنالقويةوالرغبةمص معوالتجاريةاالقتصاديةالعلقاتلتعميقبلدهتطلععنالكورىالسفت  أعربجانبهومن العملقةالكوريةاتالشر

ولمجالوخاصةبمص مجاالت عدةف  والعملللدخول اتيجيةالعلقاتظلف  ،والغاز البتر سنواتمنذ قائمالتعاونوأنخاصةبينهما االستر

..طويلة

مباحثــات مصريـة كوريـة في مجـال البتـرول والغـاز

ج مبشرةقطاع البترول والغاز أظهرت نتائفىتمت التىاإلصالحات : كلمته بمؤتمر أديبكفىالمهندس طارق المال 

ولوزير المل طارقالمهندسأكد  وةالبتر وتداعياتها "كورونا"19-كوفيدجائحةأنالمعدنيةوالتر

 صار التعاونأنأوضحتالطاقةمستقبلعىل
 
ومواكبةطاقةالإمداداتلتأمي   الجميعبي   حتميا

كاتالحكوماتعىلالسلبيةآثارها وتلف  الجائحةفرضتها التر المحتومةالتحوالت  والشر

اضيةالوزاريةالجلسةوخلل.االستثماريةواألنشطة ولالدوىلأبوظت  بمؤتمراالفتر أديبك"للبتر

كلمتهف  الملأكد -الحاىلنوفمت  12-9منالعربيةاالماراتبدولةفاعلياتهتقامالذى–"2020

ةأملبارقةيعد العامهذا المؤتمر انعقاد نجاحأن لعالميةاالطاقةصناعةقدرةعىلوشهادةمبشر

ازيةواإلجراءاتالقيود ظلف  والتكيفالمقاومةعىل أطرافللكيتيححيثالحالية،االحتر

.للجميعقمشر مستقبلأجلمنالبناءةالنقاشاتوعقد واألفكار اآلراءوتبادلالتجمعالصناعة

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني

وأنهوالدوىليىماإلقلالتعاونبأهميةالعميقاإليمانمننابعهذا وأنبالمنطقةمؤثر ودور مزدهر تاري    خمنمص بهتتمتعما إىلالوزير وأشار 

قغاز منتدىإلنشاءمبادرتها ف  مصاتخذتها التر المبادرةوراءالدافع مجالف  مصخذتها اتالتر الثابتةالخطواتواستعرضالمتوسط،شر

.منظمةبحيصأنف  ونجاحهاالمنطقةف  العبورودولللغاز والمستهلكةالمنتجةالدولبي   الحوار لسياساتكاملتحقيقنحو الطاقة

 تحققتالتر اإلنجازاتخللمنالغاز قطاعف  متمت   إقليىمبدورالقياماستطاعتمص أنالوزير وأضاف
 
الماضية،سنواتالستخللمحليا

ىثقةاستعادةالمنطقة،ف  للغازالمنتجةالدولمصافف  التواجدمنمكنها مما  كاتكت  كاتوجذبالعالميةالشر للسوقجدد مرينومستثشر

ةنجاحاتوتحقيقالمصى   متمت  
  التوسعف 

  سواءالطبيىعالغازاستخدامف 
.اراتللسيكوقود أو المنازلأو الكهرباءمحطاتف 

اختبار تمقد و الماضية،سنواتالستخللالمصيةالحكومةنفذتها التر الجريئةاإلصلحاتنتيجةجاءتاالنجازاتهذهكلأنالمل وأوضح

  التحدياتخللبالفعلاإلصلحاتهذه
 اإلصلحات،هذهواستدامةفاعليةوأثبتتوتبعاتها 19-كوفيدجائحةفرضتها التر

 
معوتماشيا

اتيجية ولقطاعقامالحكومة،استر ودعمالطاقةموارد تأمي   لضمانالقطاعإمكانياتكافةالستغللجريئةخطواتباتخاذ المصىوالغازالبتر

.لمصاالقتصادىالنمووتعزيز الماليةاالستدامةوتحقيقاالستثماريةالفرص

ولقطاعف  تطبيقهاتمالتر اإلصلحاتبأنبالفخر شعورهعنالمل وأعرب ةنتائجها وظهرتبالفعلنجحتوالغاز البتر االقتصادف  المبشر

ةخللاالستثماراتإجماىلجنيهتريليون1ر2بحواىلالمصى عدةف  جديدةاتفاقية14توقيعتمأنهإىلأشار كما ،2020حتر 2014منالفتر

ةخللمص أنحاءبجميعامتياز مناطق .2020أكتوبرحتر مارسمنالفتر

كاتمعاتفاقية86توقيعتمالماضية،سنواتالستخللبأنهكلمتهالوزير واختتم ولشر امعالميةبتر وقفزت،دوالر مليار 15حواىلانفاقبالتر 

ءزيتبرميلمليون1ر9إىللتصلمص تاري    خف  لهامستوىأعىلإىللتصلاإلنتاجمعدالت   مكاف 
 
ذلك،عىلوعلوة،2019أغسطسف  يوميا

ونيةمنصةتعد والتر واالستكشافللبحثمص بوابةإطلقبصدد فالوزارة وي    ججيولوجية،المص بياناتووضوحشفافيةلضمانالكتر للتر

ولقطاعيطرحها التر للمزايدات كاتأكت  مناثني   جذبتم،2019عامف  أنهإىلوأشار ،واالستكشافالبحثمجالف  المصىوالغازالبتر الشر

داد موبيلواكسونشيفرونوهمالعالمية، كاتعدد لت   ولواالستكشافالبحثمجالف  العاملةالعالميةالشر كة60مناكتر إىلليصلللبتر شر

.امتيازمنطقة164ف  يعملون



:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

.

اتمنعددا المل واستعرض وللقطاعاإليجابيةالمؤشر   والغاز البتر
ةاألشهر خللمص ف  وسلجائحةاألخت    كورونا فت 

14توقيعهدتشوالتر

  جديدةاتفاقية
ةف  ياتمعأكتوبر إىلمارسمنالفتر كاتكت    للتوسعالعالميةالشر

  ولوالبتر الطبيىعالغازعنالبحثف 
المناطقمنبعدد مص ف 

وعاتأكت  منثني   اوافتتاحبتدشي   قامالسيىسعبدالفتاحالرئيسأنإال إليها المشار التحدياتمنبالرغمإنهإىلالفتا والواعدة،الجديدة مشر

ولتكرير    البتر
 مص ف 

 
  متمثلي   مؤخرا

وعللتكرير المصيةمصفاةف  عىلالعملجار إنهمؤكدا دوالر،مليار 4ر5استثماراتبإجماىلإنربكومشر

وعات3تنفيذ   يسهمما وهو دوالر مليار 5ر7باستثماراتأخرىتكرير مشر
  االكتفاءتحقيقف 

وليةالمنتجاتمنالذاتر .2023معابحلولالبتر

  مص مبادرةأنالمل وأكد 
قغاز منتدىلتأسيسللدعوة2018عامف   الصحيحالطريقعىلتمض  المتوسطشر

 
جاءترةالمبادهذهأنموضحا

اع،منبدال للسلمكمحفز الطبيىعالغازمنواالستفادةاالقليىمالتعاونبأهميةمص ايمانمنطلقمن كاؤها معمص احنجيعكسهما وهو الت     شر
ف 

قغاز منتدى   المتوسطشر
  اإلقليىمللتعاوناما هإنجازا يعد مما حكوميةدوليةلمنظمةالمنتدىتحويلميثاقعىلبالتوقيعالماض  سبتمت  ف 

ف 

ق كةالرؤيةيعكسوانهالمتوسطشر .المسبوقةغت  العالميةالتحدياترغمللتعاوناإلرادةوتوفر المنتدىلدولالمشتر

استفادةضأقوتحقيقوالطلبالعرضتأمي   خللمناألعضاءالدولمصالحيخدمإقليىمغازسوقتكوينعمليةيدعمالمنتدىهذا انوأضاف

القائمةالتحتيةالبنيةمناءةبكفاالستفادةإىلباإلضافة،التنافسيةواألسعار التجاريةالعلقاتوتحسي   التحتيةالبنيةوتكلفةالموارد تنميةمن

  الخاصللقطاعالحيوىالدورمناالستفادةعنفضل ،والجديدةبالفعل
وىهالغاز؛ناعةلصاالستشاريةاللجنةإنشاءخللمنالغاز صناعةف 

قغاز لمنتدىبالنسبةوالصناعةالخاصالقطاعذراع كاتوتضمالمتوسطشر ولشر كاتالعالميةالبتر الماليةالمؤسساتو للدولةالتابعةوالشر

ياتالهندسةومقاوىل كاتوالتشييد والمشتر وعاتالبتنفيذ واالشاعالتعاونمنالمزيد لتعزيز الدوليةوالمنظماتالخدماتوشر واألنشطةمشر

ةواالستثمارات   للتعاونااليجابيةالنتائجمنمزيد لتحقيقمص تطلععىلالمل وأكد .المباشر
قمنطقةف  الطبيىعالغازمجالف  المتوسطشر

قمستقبللضمانبالحياةالنابضة .الدوللشعوبومستداممشر

وللصناعةالنجاحاتجميعأنأكد كما    المصيةوالغاز البتر
 تأتر 2020عامف 

 
  للنجاحاتاستمرارا

وف  ةالماضيالستالسنواتخللتحققتالتر

وعاتمنالعديد خللمنالغاز منالذاتر االكتفاءتحقيقمقدمتها  ىالغاز وانتاجتنميةمشر مليار 30عنتزيد اراتباستثمالمتوسطبالبحر الكت 

  الغاز منتج  أكت  أحد إىلمص تحويلاىلأدىمما الماضيةالخمسالسنواتخللدوالر 
ىثقةاستعادةو المنطقةف  كاكت  وجذبالعالميةتالشر

  جدد ومستثمرينالعبي   
ولمجالف    اإلنجازاتمنالعديد هناكأنوأضاف.المصيةبالسوقوالغاز البتر

الماضيةسنواتالخللتحققتالتر

  التوسعشملت
التوسععىلوةعل .بالغازللعملالكهرباءمحطاتجميعتحويلتمحيثالمصىالمحىل  بالسوقالطبيىع  الغاز استخدامف 

المسبوق وعف  غت  سكنيةوحدةمليي   5توصيلتمحيث،التوصيلمعدالت لزيادةمص محافظاتجميعف  للمنازلالطبيىع  الغاز توصيلمشر

مدار عىلالطبيىعبالغازاستفادتسكنيةوحدةمليون11.2إجماىل  من٪45نحوذلكويمثل،الماضيةالستالسنواتخللالطبيىعبالغاز

ا األربعي      كوقود الطبيىع  الغاز استخداماتف  كذلكالتوسعجار انهمؤكدا ،الماضيةعام 
اتيج   االس الهدفلتحقيقالسياراتف  للحفاظلمص تر

بالغازتموينمحطة215إىلباالضافة،الطبيىعبالغازللعملسيارةالف331حواىلتحويلبالفعلتموانه،االقتصادىالنموودفعالبيئةعىل

.2023عامبحلولسيارةالف263لتحويلباالضافةمحطة609إىللتصلالمحطاتعدد زيادةالمخططومن،الطبيىع

"التحديات والفرص .. المصرىمستقبل البترول والغاز " الندوة االفتراضية " 

ولوزير المل طارقالمهندسأكد  وةالبتر اتيجيةأنالمعدنيةوالتر   االقتصادىاإلصلحاستر
سنوات6نحومنذ المصيةالحكومةتبنتها التر

  ساعدت
  تقدممنحققهما عىلوالحفاظالصحيحالطريقعىلالمصىاالقتصادوضعف 

كورونا وسفت  لجائحةالحادةاالثار مواجهةف 

  المستجد 
توالتر ا ،العالمدولمنالعديد باقتصاداتاض  ساهما قد حكومةالوجهود السيىسعبدالفتاحالرئيسمنالقوىالدعماناىلمشت 

  
.التنميةواولوياتالجائحةاحتواءمابي   الصحيحالتوازنبلوغنحو مص قيادةف 

  ذلكجاء
اضيةالندوةخللكلمتهمستهلف  ولمستقبل"االفتر   "والفرصالتحديات..المصىوالغازالبتر

أسبوع"فعالياتمنضعقدتوالتر

يطانيةالمصيةاالعمالجمعيةتنظمهالذى"مص يطانيةالتجارةوغرفةالت  يطانيةوالسفارةبالقاهرةالت    سفت  البحضور الت 
يطات  بالقاهرةالت 

  مص وسفت  
  المصىاالعمالمجلسورئيسلندنف 

يطات  اض  كملتقر وذلكالت    القرار صناعو التنفيذيي   المسئولي   يجمعافتر
معمص ف 

يطانيي   المستثمرين ."الدوليةاألعمالنحو منصة..األخص  مص اقتصاد "شعارتحتالت 

  المل وأضاف
  الندوةف 

كةرئيسقاسمخالد المهندسفيها شاركالتر كريممهندسوالمص شلشر

كةمدير بدوى جت  شر قبمص العالميةشلمت  مجموعةرئيسبكر أبو خالد والمهندسالمتوسطوشر

ولصناعةأنعربيةطاقة س2020عامخللتعرضتوالغاز البتر   وصدماتتحدياتألشر
ف 

  تاريخها 
ا المسبوقة،غت  عالميةظروفظلف  ولقطاعأنإىلمشت    والغاز البتر

بثباتمض  ص مف 

تدامةواسكفاءةيعكسمما الظروفهذهمنبالرغماالستثماريةوخططهأهدافهتحقيقنحو 

اتيجيةالخطط   الجريئةاإلصلحاتوفعاليةالحيوىالقطاعلهذا االستر
.لتطويرهفيذها تنتمالتر

ةنقال عن وزارة البترول والثروة المعدني
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2021إلقرار رسوم عبور الغاز بالشبكة القومية لعام ادستعداال

.الطبيعيةللغازاتالقوميةالشبكةف  الطبيىعالغازلمرور 2021تعريفةإقرار خطواتلبدءالغاز سوقأنشطةتنظيمجهاز يستعد 

كةتقومحيث   بالمنهجيةالجهاز ِقبلمناعلمها بعد الجديدةالتعريفةقيمةبحسابحاليا جاسكو شر
 وذلك،اعتمادها سيتمالتر

 
تمهيدا

الشبكةوتشغيلةإدار عنالمسئولالكيانىه«جاسكو»و.نهات  بشكلإلقرارها اإلدارةمجلسعىلعرضها قبلفيها والنظر الجهاز منلمراجعتها 

.حدوثهاحالبالشبكةاألعطالوإصلحمص،ف  الطبيعيةللغازاتالقومية

ولوزير المل،طارقالمهندسبرئاسةالغاز سوقأنشطةتنظيمجهاز إدارةمجلسأنإىليشار  وةالبتر   مالعااعتمد المعدنية،والتر
قيمةالماض 

29مقابلبريطانية،حراريةوحدةللمليونسنت37.5وبلغت2020لعام(الطبيعيةللغازاتالقوميةالشبكة)النقلمنظومةاستخدامتعريفة

 
 
.2019عامف  سنتا

الفور وعىلبيئيا،نظيفكوقود الطبيىع  الغاز الستخدامالتحولعملياتلتنفيذ السياسيةالقيادةمناهتماما هناكأن،المصيلجعىلالدكتور ضح

ولوزارةمعتعاونبروتوكولبتوقيعالتموينوزارةقامت   البلديةللمخابز املكبحص الوزارةقياممعذلك،لتنفيذ المحليةالتنميةووزارةالبتر
التر

ا 6525تحويلاألوىل  المرحلةتشملبحيثالجمهوريةمستويعىل  الطبيىع  بالغاز للعملتحويلها سيتم  الطبيىع  بالغاز لتعملمخت  
ا
السوالر منبدل

 بالتعاونالتحويلخطةتنفيذ منتمكننا أخرىلمراحلكاملةوخريطةواضحإحصاءولديها 
 
العالميةللمواصفاتوفقا للتصنيع،العربيةمعايضا

ا للجودة، الغاز استخدامبلإلشاعالمخابز اصحابعىل  للتيست  متعددةونظمميشةقروضأتاحتالتموينوزارةف  ممثلةالدولةأنإىلمشت 

  الطبيىع  
وعنجاحستضمنالتموينوزارةبأنالمخابز اصحابطمأنةإىلالمصيلجولفتالسوالر،عنبديل المخابز ف  كافةبتقديمالمشر

.اللزمةالتسهيلت

مالتعاونبروتوكولضوءوف   خطةوتعزيز العالمية،الجودةت  لمعايوفقا "التموين"احتياجاتكافةلتدبت  التموين،ووزارةللتصنيعالعربيةبي   المت 

  للمخابز الغازيةالوالعاتبتصنيعالهيئةستقومالسوالر،منبدال الطبيىع  بالغاز للعملالمخابز لتحويلالدولة
 الطبيىع  بالغاز عملستالتر

ا
منبدل

  اجماىل  منفقط%20-10مننسبتها تبلغالطبيىع  بالغاز تعملالتر والمخابزمدعممخت   ألف30لدينايوجد حيثالسوالر،
وسيتمالمخابز،بافر

.غازيةوالعات3-2اىلبحاجةسيكونمخت   وكلبالغاز للعملالمخابز لتحويلاألوىلالمرحلةتنفيذ 

وعهذا بتنفيذ المعنيةاالطرافكافةتشملعليا لجنةتشكيلوسيتم .للتصنيعربيةالعوالهيئةالتموينوزارةممثىلبهاوسيكونالمشر

كمرحلة أوليالطبيعىمخبًزا بالغاز 6525تخطط لتحويل « التموين»

www.alamaltaqa.comنقال عن 

يناير المقبل” بدر“توصل الغاز لمصانع ” البترول“

ولوزارةتستعد  جدولةمعبدر،دينةبمالصناعيةبالمنطقةالمصانعمنلعدد الطبيىعالغازلتوصيلالبتر

السداد منالمستثمرونيتمكنحتر أشهر 3تحصيلهابدءوتأجيلمصنعكلعىلالمحددةالتأمي   قيمة

رئيسائبنالسقىطعلءالمهندسوقال.المستثمرينلجمعياتالمصياالتحاد قدمهطلبعىلبناء

ولوزارةإناالتحاد، ولوزير معاألخت  االجتماعخللوافقتالبتر التأمي   قيمةلتحصيتأجيلعىلالبتر

مطلعتوصيلالعمليةتبدأ أنعىلمصنعلكلالتأمينيةوالقيمةالتوصيلتكلفةوحسابأشهر،3لمدة

.المقبليناير شهر 

اوحفوائد،بدون-شهرا24-عامي   لمدةقيمةتلكسداد وجدولةالتوصيلشعةعىلأكد الوزير أن”البورصة”ل السقىط  وأضاف القيمةوتتر

ولوزير أنإىلوأشار .جنيهمليون2ومليونبي   للمصانعالتأمينية المناطقكافةف  المصانعلجميعالغاز وتوصيلالتحدياتتلكبإزالةوعد البتر

  البنود أحد باعتبارهالمقبل،العامبدايةمعالصناعية
.للمنتجالنهات  السعرخفضف  تسهمالتر



:أخبار سوق الغاز الطبيعي المصري

ماليين جنيه10غازتك وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقد تمويل بـ 

كةأعلنت وليومبريتششر يطانية"ت   ت   "بتر ،للنفط،الت  ،النفطقعملوقال.بمصالقطاميةحقلمنالغاز إنتاجبدءعناإلثني    
يطات  وفقالت 

ز،وكالة .واحدةبت  منيوميا الغاز منمكعبقدممليون50إىلالحقلإنتاجيصلأنالمتوقعمنإنهرويتر

  البحرية،دمياطشمالامتياز بمنطقةالواقعالحقلواكتشف
قف  كةأفريقيا شماللمنطقةاإلقليىم  المدير وقال.2017عامالنيلدلتا شر بالشر

يطانية   القائمةالتحتيةالبحريةوبنيتها ت   ت   أصولساهمت":علءكريمالت 
مثاال يجسد مما اقتصاديحو نوعىلبفاعليةالقطاميةحقلتنميةف 

اتمعالهيدروكربونيةالمصادر تنميةتوافقكيفيةعىلجيدا  ."العالميةاالقتصاديةالتغت 

كةخللمنالحقلتنميةوجرى ولالفرعونيةالشر   للبتر
  ملكيتها هيكليضمالتر

كتر خطعت  وحات   تورتولبحقمتصلوهو وإيجاس،ت   ت   شر

ا50بطولأنابيب   دمياطشمالامتياز من%100ت   ت   وتمتلك.كيلومتر
قف  .النيلدلتا شر

كةووقعت.للغازالقوميةالشبكةإىلمنهالمنتجالغاز ضخويجري يطانيةالشر ولوزارةمعالت  ف  البحرية،دمياطمالشامتياز منطقةاتفاقيةالبتر

كةاستثماراتإجماىل  ويبلغ،2010عام وليومبريتششر   بتر
  عملها بدءمنذ دوالر مليار 30نحومص ف 

بياناتوبحسب.عاما55قبلمص ف 

ولوزارةعنصادرةرسمية وةالبتر .الغازمنيوميا مكعبقدممليار 6.6نحوحاليا يبلغالطبيىع  الغاز منمص إنتاجإجماىل  فإنالمعدنيةوالتر

  
  الدلتا حقولوتأتر

  المركز ف 
  الغاز مصادر إجماىل  من%19بنسبةالثات 

ا ،%18بنسبةالغربيةالصحراءثممص،ف  .%1بنسبةالسويسخليجوأخت 

كةوقعت   بالوقود للعملالسياراتلتحويلجنيهمليي   10بقيمةتمويلعقد اليوم(غازتك)الغازلتكنولوجيا الدوليةالمصيةالشر
غاز )الثنات 

ين/طبيىع   وعاتتنميةجهاز مع(بت   ةالمتوسطةالمشر .الصغرومتناهيةوالصغت 

كةوذكرت   (غازتك)شر
دد عتوفت  يتيحما وهو الطبيىع  بالغاز للعملسيارة250وألفحواىل  تحويليستهدفالعقد أنالخميس،اليوملها بيان،ف 

  العملفرصمنكبت  
يحةالمرحلةهذهوتعد الجمهورية،محافظاتمختلفف  الذيالسادسةمرحلةالتمويلعقد إجماىل  منالثالثةالتمويليةالشر

يحةلكلجنيهمليي   10وبقيمةجنيهمليون40يبلغ .سيارةآالف5عددإجماىل  تحويلويستهدفشر

  
  التمويىل  العقد توقيعويأتر

  الجمهوريةرئيسمبادرةإطار ف 
  التوسعتستهدفالتر

  بديلكوقود الطبيىع  الغاز استخدامف 
السياراتأنواعمختلفف 

  لمواطنلالغاز استخداميحققهالذيالكبت  والوفر عالية،تشغيلوكفاءةاقتصادياتمنالطبيىع  الغاز بهيتمتعلما والمركبات،
 سيارته،ف 

ا
فضل

.البيئةعىلحفاظهعن

وعاتتنميةجهاز معالمثمر التعاونيؤديأنالمخططومن   المشر
  الطبيىع  للغاز السياراتتحويلف 

  بفعاليةاإلسهامف 
اتيجيةتنفيذ ف  الدولةاستر

شيد  ولوزارةبي   والبناءالمثمر التعاونوتعزيز السائل،الوقود أنواععىلاالعتماد وخفضالطاقةلتر وعاتالمتنميةوجهاز البتر   شر
وعاتف  المشر

اتيجية   واالقتصادياالجتماع  البعد ذاتاإلستر
.والبيت 

الضخيبدأ " القطامية"حقل .. غاز مصر يتدفق

نقال عن العين اإلخبارية

alborsaanews.comنقال عن 
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النفط يهبط بفعل تنامي إصابات كورونا وزيادة مفاجئة للمخزون األمريكي

وساإلصاباتبتنام  متأثرةالنفط،أسعار تراجعت ،االقتصاد يقوضالذيكورونا بفت    عةمتوقتكنلمزيادةعنفضل العالىم 
الخاممخزوناتف 

  األمريكية،باألسهمللنفطاآلجلةالعقود واقتدت.األمريكية
زياداتأوروبا وتكابد .حةبالجائالمتعلقةالقلقبواعثبفعلاألخرىىه  انخفضتالتر

  حادة
  .جديدةاجتماعيةقيودا وتفرضاإلصاباتف 

وتضاعفيام،ألعدةيوميا ألفالمئةالجديدةاإلصابةحاالت تجاوزتالمتحدة،الوالياتوف 

  اإلصاباتحجم
يناألسبوعي   خللوالياتعشر منأكتر ف  .األخت 

ميل،دوالر 43.53عندالتسويةسعر ليتحدد سنتا 27برنتخامتراجعوقد    للت 
ليغلقسنتا 33الوسيطتكساسغرباألمريك  الخامنزلحي   ف 

ميلدوالر 41.12عىل ،فيلوقال.للت  ز برايسلدىالمحللي   كبت  فلي   إنها ..النفطبعها تالمكاسب،عناألسهمتخلتعندما "جروب،فيوتشر

المتوقعمنكانبينما برميل،مليون4.3الخاممخزوناتارتفعتإذ التشاؤم،أجواءاألمريكيةالحكومةبياناتوعززت".للغايةخائفةسوق

.برميلألف913انخفاضها

وسمنللوقايةتجريبيا لقاحا أنالبياناتأظهرتأنبعد سعرهما ارتفعالخامي   كل كان أثار مما ،%90بنسبةعالفوبيونتكفايزرتطورهكورونا فت 

  اآلمال
امازالالنفطعىلالطلبفإنالتطور،ذلكمعحتر لكن.الجائحةعىلالسيطرةف  عىلالعالىم  لطلباإنالدوليةالطاقةوكالةوقالت.مهتر 

ا ارتفاعا يرتفعلنالخام ةبعد إال األرجحعىلكبت  .فعاالاللقاحكانإذا ،2021منطويلةفتر

ولالمصدرةالبلدانمنظمةخفضتمماثل،نحو وعىل   أ أبطسيكونتعافيهإنقائلةالنفط،عىلللطلبتوقعها (أوبك)للبتر
ُيعتقد كانمما 2021ف 

وسبسببقبلمن   )+أوبكإنالجزائريالطاقةوزير وقال.الفت 
7.7البالغةاإلنتاجتتخفيضاتمدد قد (روسيابينهملها وحلفاءأوبكتضمالتر

حجمأنالمتوقعومن.الحاجةاقتضتإذا تعمقها أو 2021إىليوميا برميلمليون
ُ
  للمعروضمقررةزيادةعن+أوبكت

عفضبسببيناير ف 

.يوميابرميلمليون5.7إىلاإلمداداتتخفيضاتتقليصتدرسالمجموعةوكانت.التوقعات

مليار دوالر إلقامة ألف محطة وقود للغاز1.3الهند تعتزم إنفاق 

موقع االقتصاديةعن 

اوحما الهنديالنقلقطاعيستهلكأنويمكن   مكعبمتر مليون25إىل20بي   يتر
  المسال،الطبيىع  الغاز مناليومف 

من%10تحويلويكق 

  كبت  ارتفاعإىلشاحنةمليونعددها البالغالشاحناتمنالبلد أسطول
الغاز استخدامأنىلإاإلشارةوتجدر .المسالالطبيىع  الغاز عىلالطلبف 

  المسالالطبيىع  
اتاالنبعاثسيقللالطبيىع  بالغاز للعملالشاحناتتحويلأنكما الديزل،من%40بنسبةأرخصيعد طويلةلمسافاتالنقلف 

.الخامالنفطوارداتعىلواالعتماد 

ويد محطةألفإقامةعىلستعملبلدهبأنبراداندارمندرا الهنديالنفطوزير ضح بالغاز اتالسيار لتر 

روبيةمليار مئةلفةبتكالرئيسية،الشيعةالطرقطولعىلالمقبلةالثلثالسنواتمدار عىلالمسالالطبيىع  

  للعملتدشينهخللالتصي    حوجاء(دوالرمليار 1.3)
وعمنمحطة50أولف  ،"األلمانية"وبحسب.المشر

الشيعة،الطرقمنكلم200-300لكلمسالطبيىع  غاز وقود محطةلديها يكونأنإىلتستهدفالهند فإن

  
  النظيفالوقود استخداملتعزيز الرئيسية،الصناعيةالنقاطوف 

  وكذلكةطويللمسافاتالنقلف 
مجاالت ف 

.الصناعاتمنذلكوغت  التعدين

بشأن الغاز الطبيعي« أوبك»روسيا تدعو إلى تعاون أوثق مع 

،الطاقةوزير نوفاكألكسندر قال   التعاونتعزيز المهممنإنهالروس 
  وأعضاءروسيا بي   الطبيىع  الغاز قطاعف 

ز،وبحسب.«وبكأ»منظمةف  رويتر

نت،عت  وأوبكروسمسؤولي   بي   مؤتمر خللأكد    نشطعضو روسيا و .تعزيزهيمكنللغاز المصدرةالدولومنتدى«أوبك»بي   التعاونأناإلنتر
ف 

ولالمصدرةالبلدانمنظمةمعكثبمنتتعاونموسكو أنكما ،"الغازأوبك"ب محللونيصفهالذيالمنتدى لدعمالخامإنتاجلخفض«أوبك»للبتر

  أن،«أوبك»أمانةتستضيفهالذيوروسيا،«أوبك»بي   الطاقةحوار أمامنوفاكوأوضح.النفطأسعار 
كانالنفطسوقو العالىم  االقتصاد تعاف 

  "صعبا"
،عدمعواملظلف  .كوروناجائحةبسببالعزلإجراءاتبينها منيقي  

  خارجها،منكبار ومنتجون«أوبك»وتجتمع
  االستقرار إشاعةسبللتحديد ديسمت  وأولنوفمت  30«+أوبك»ب يعرففيما روسيا،مقدمتهمف 

ف 

ر معالنفطأسواق وسأزمةبسببالطلبتص  ز،أجرتها حساباتأنإىليشار .كورونافت  فاك"لوكالةتقرير واقعمنرويتر إنتاجأنأظهرت،"سإنتر

  يوميا برميلمليون9.98إىلارتفعالروس  الغاز ومكثفاتالنفط
  يوميا برميلمليون9.93منأكتوبر ف 

اتبيانعننقل الوكالةوأوردت.سبتمت  ف 

  طنمليون42.16بلغوالمكثفاتالنفطإنتاجأنالطاقة،وزارةمن
  طنمليون40.62ب مقارنةأكتوبر،ف 

فاكس"وأضافت.سبتمت  ف  إنتاجأن،"إنتر

كة   العامهذا األوىلللمرةارتفعغازبروم،العملقةالغاز شر
.عامقبلمكعبمتر مليار 41.9منمكعبمتر مليار 42.7إىلأكتوبر ف 
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أوروبا تمدد العقوبات على أنقرة بعد تنقيبها عن الغاز في شرق المتوسط

  األوروت   المجلسقال،"الفرنسية"ل ووفقا 
قرارا بذلكالخطوةوتمدد ."2021نوفمت  12حتر األوروت   االتحاد عقوباتإطار تمديد تمإنه"بيانف 

  االتحاد أصدره
ينمسؤولي   عىلعقوباتفرضبموجبهتم2019أكتوبرف    كبت 

كةف  ولشر كيةالبتر   للدولةالمملوكةالتر
اير فف  .العامهذا منت 

  الغاز استكشافسفينةمهمةتمديد تركيا قرار األوروت   االتحاد أدانكما 
  اليونانمععليها متنازعمنطقةف 

قف  اتوسطط،المتوسشر عىلمؤشر

  تلوحأوروبيةعقوبات
،االتحاد خارجيةوزير باسمالمتحدثبوريلجوزيبوأعلن.األفقف  لإلخطار افتيكسننظامحولاألخت  اإلعلن"األوروت  

  الزلزاىل  المسحأنشطةتركيا مواصلةبشأنالبحري
صية،اليونانيةالبحريةالمناطقف    خصوصا مؤسف،والقت 

عىلالجاريةاوالت المحضوءف 

."حوارأجواءإليجاد كافةاألصعدة

  يسهمالنهجهذا "وأضاف
  الثقةوعدمالتوتر منمزيد ف 

  اإلسهاممنبدال المنطقةف 
عناالمتناعو نيةبحسنالحوار دائمة،حلولإيجاد ف 

  وآمنةمستقرةبيئةإليجاد أساسيةعناض أحادية،خطوات
قف  ."وتركيااألوروت   حاد االتبي   متبادلةومصلحةتعاونعلقةولتطوير المتوسطشر

  األعضاءالدولمددت
بحظر يسمحالذيتركيا،ضد العقوباتإطار أمساألوروت   االتحاد ف 

ات   المتورطي   األفراد بحقاألصولوتجميد التأشت 
  عليهزعالمتناالغاز عنالتنقيبف 

البحر ف 

.آخرعاملمدةالمتوسط،

  
أنقرةأمرتأند بعسيما وال وتركيا،األوروت   االتحاد بي   التوتر استمرار معالتحركهذا ويأتر

قمياهبدخولالغاز عنللتنقيبسفينة   المتوسطشر
صبها تطالبالتر حيثاليونان،و قت 

.العقوباتمنمزيد فرضعىلالدولتانتحث

تسجل أعلى صادرات من الغاز في العام خالل الربع الثالث" جازبروم"

  
وي    جعانتحيثتقييدا المنافسي   إمداداتشهدتنفسه،الوقتوف    اضطرابمنالت 

ووفقا .المسالبيىع  الطالغاز تدفقاتوانكمشتاإلنتاجف 

ج"لحسابات منأوروبيةدولإىليعاتالمبارتفعتالروسية،المحاسبيةوالمعايت  تماشيا إعدادهتمالذيلجازبرومالماىل  للتقرير استنادا "بلومت 

  االتحاد خارج
.مكعبمتر مليار 1.02الصي   إىلالصادراتوبلغت.فصىل  أساسعىل%20بنسبةالسابق،السوفييتر

كةشهدت   يسيةرئمناطقإىلصادراتها انتعاشوالنفطللغاز العملقةالروسيةجازبرومشر
الرب  عف 

.الجاريالعامخللمستوياتها أعىلإىللتصلالثالث،

جوكالةوذكرت كةأنبلومت  وىلاألالموجةمنأوروبا خروجمعاستفادتللغاز العملقةالشر

وسمنللحد اإلغلقلحاالت  ياتبفعلأيضا الطلبتعزز حيثكورونا،فت  مخزونلءلممشتر

.الفحمعىلالغاز طاقةمرافقوتفضيلالشتاء

موقع االقتصاديةعن 

الحكومة األمريكية تصعد تهديد العقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 

  عقوباتبفرضالوشيكالتهديد األمريكيةالحكومةصعدت
يمنورد الطبيىع  الغاز أنابيبخطلوقفمحاولةف  بطالذي،2ستر بألمانيا،روسيا ست 

كاتمنعددا بالفعلحددتاألمريكيةالحكومةإنوأضاف.كبت  أمريك  مسؤولقالحسبما  يوقفوا لمإذا اتعقوبيواجهونقد الذيناألفراد أو الشر

.الشحننشاطيشملالذياألنابيب،بخطالمتعلقةعملياتهم

كاتهذهمنبعدد االتصالبصدد نحن":المسؤولوقال   يشاركونأنهمإلبلغهمالشر
تلكحديد ترفضأنهإال ،"للعقوباتخاضعنشاطف 

كات كاتهذهمنالعديد ":وتابع.الشر ".نشاطهالوقففرصةتمنحها االتصاالت وهذهاألمر لهذا مدركةغت  الشر

كاتبشأنالكونجرسإىلتقريرا ستقدماألمريكيةالحكومةإنالمسؤولقال"األلمانية"وبحسب   للعقوباتالخاضعةالشر
.أسابيعأو أيامضونغف 



:أخبار أسواق الغاز الطبيعي العالمية

  مركز وىه  والغاز،للنفطشنغهايبورصةأطلقت
  الطاقةلتجارةوطت 

،ف  اءدوليةمناقصاتخدمةاألول،أمسالصي   عت  المسالطبيىع  الالغاز لشر

نت اءطلباتلتلبيةخطوةأحدثالخطوةهذهتعد ،"شنيخوا"الجديدةالصي   أنباءوكالةأوردتهما وبحسب،.اإلنتر سوقلكياناتيعاتوالمبالشر

  المسالالطبيىع  الغاز 
كتا وأعلنت.واألجنبيةالمحليةاألسواقف  اءمناقصةالصينيتان،والغاز النفطعملقتا ،وسنووكسينوبك،شر نظامعىلشر

نتعت  الدوىل  المسالالطبيىع  الغاز تجارة   اإلنتر
كتانوستعمل.األولأمسالبورصةف  ا عىلالمقبلة،األشهر خللالشر للغاز شحنسفنعدةءشر

يحيثطن،ألف65يبلغمنها لكلإزاحةبحجمالدولية،السوقمنالمسالالطبيىع   كةستشتر المسالالطبيىع  الغاز منطنألف65سينوبكشر

كةعنبالنيابة ىإحدىللغاز،آر س  شر كاتكت    الفحمغاز شر
  بما األجانب،الغاز مورديمنعدد دعوةوتمت.الصي   ف 

توتال،:كاتشر ذلكف 

  للمشاركةوأرامكو اي،دبليو وآر ،وجلينكور ،كو آندوميتسوي
.العطاءاتتقديمف 

  والغاز للنفطشنغهايبورصةوبدأت
  أغسطس28ف 

اءالخاصلنظامها تجريبيةعملياتالماض  نعت  المسالالطبيىع  الغاز بشر السوقمنتاإلنتر

اءلصفقات"سنووك"و"سينوبك"توصلتحيثالدولية، اتها معالمسالالطبيىع  للغاز شر .العطاءاتتقديمدمةلخنظامها خللمناألجنبيةنظت 

  إنهالبورصة،وقالت
  المسجلي   األعضاءإمكانف 

اءاألجلطويلةأو متوسطةمناقصاتطرححاليا البورصةف  منالمسالالطبيىع  الغاز بيعأو لشر

نتعت  المسالالطبيىع  للغاز الدوىل  التبادلنظامخلل   أنالبورصةأكدتبينما طن،ألف130المعاملتحجمإجماىل  وبلغ.اإلنتر
إمكانف 

اءاألجلطويلةأو متوسطةمناقصاتطرححاليا فيها المسجلي   األعضاء للغاز الدوىل  لالتبادنظامخللمنالمسالالطبيىع  الغاز بيعأو لشر

نتعت  المسالالطبيىع   اءخدمةإنشاءأيضا البورصةوتدرس.اإلنتر ينجماعيةشر .السوقمتطلباتسببحالمسال،الطبيىع  للغاز الصغار للمشتر

ا،لإلحصاءالوطنيةالمصلحةمنصادرةبياناتذكرت   متسارعا نموا سجلتالصي   أنأخت 
  الشهر الطبيىع  الغاز إنتاجف 

البياناتوأظهرت.الماض 

،الشهر مكعبمتر مليار 14.6إىلسنويأساسعىل%7.6ارتفعالطبيىع  الغاز منالبلد إنتاجأن  
  %3.7زيادةعنمتسارعا الماض 

.أغسطسف 

بورصة شنغهاي تدشن خدمة منصات دولية لشراء الغاز الطبيعي عبر اإلنترنت

«الصخري»تراهن على ثروات الغاز في الشرق األوسط بعد أعوام من التركيز على « شيفرون»

اءعىلالخطةوترتكز  كةشر   الشهر هذا األمريكيةإنرج   نوبلشر
ز"ل ويرثوقال.دوالرمليار 11.8قيمتهاويرثتدبت  منصفقةف    "رويتر

مقابلةف 

قيكنلمأعوامخمسةقبل" وجد تال "وأضاف."جوهريتحولوهذا .اليومالناسأغلبيراهمثلما بالموارد غنيةمنطقةيعد المتوسطشر

ةاستثماريةمتطلبات   كبت 
  جدا مغريةسمةهذه.القريباألجلف 

."أهميتهافيهالسيولةلتدفقاتوقتف 

  والدبلوماسيةالتجاريةالعلقاتإنويرثوقال
قف  ينتج."للمنطقةبالخت  شر يبأنهنعتقد اتجاهوهذا وقوةتقنينا أكتر تصبحبدأت"المتوسطشر

ق ،الغاز منإنتاجهوسدسالنفطمنالعالمإنتاجثلثاألوسطالشر كاتاهتمامبعيد زمنمنذ واجتذبالطبيىع  وتنتج.بيةاألجنالنفطشر

  والغاز النفطمنكميات"شيفرون"
كاتتنتجهمما أقلالمنطقةف  ىشر كةأنها غت  "داتاإنرج   رايستاد"لتقديراتوفقا أخرى،كت  ىالشر الكت 

  الوحيدة،
  نشاطها ينقطعلمالتر

  الحكوماتمعطيبةبعلقاتاحتفظتأنها كما عاما،70منذالسعوديةف 
.المنطقةف 

موقع االقتصاديةعن 

كت   بعد 
  الصخريوالغاز النفطعىلألعوامالتر

كةتعلقالمتحدةالوالياتف  مستقبلها األمريكيةشيفرونشر

  
قمنطقةعىلالطبيىع  الغاز مجالف    األوسطالشر

  التر
كاتفيها و وتخطوتقلبات،انقساماتتعات  شر

ىالطاقة   اإلنتاجعنويرثمايكلالتنفيذيشيفرونرئيستحولويقوم.طويلةأعواممنذ بحذر الكت 
ف 

قبأنرهانعىلالمتحدةالواليات الغاز عنثا بحالتنقيبسيجعلمصالحةعص يدخلبدأ األوسطالشر

.مثالياالطبيىع  

مليون متر مكعب21.2ارتفاع صادرات الغاز النرويجية من بحر الشمال 

ويج   الغاز تدفقارتفع من%7.5أويوميا مكعبمتر مليون21.4بمقدارالشمالبحر حولالمجاورةالدولإىلاألنابيبخطوطخللمنالت 

كةذكرتحسبما وذلك،األمسمعدلمتوسط ويجيةجاسكو شر .للدولةالمملوكةللغاز الت 

جوكالةوذكرت يبلغالمعدلوكان.السبتاليومأوروبا وسطبتوقيت06:49الساعةحتر مكعبمتر مليون305.7بلغاإلنتاجأنلألنباءبلومت 

.أمسيوممكعبمتر مليون284.3



:بيانات وإحصائيات

،النفطأسعار انهيار إىل19_كوروناجائحةأدت   االنخفاضوتفاقمالعالىم 
،للغاز العالميةاألسعار ف    الطبيىع 

معالوباءانتشار بلقبدأتالتر

  اإلنتاجوفرة
  الغاز أسعار انخفاضمنوبالرغم.2020عامبدايةالسوقف 

  بسببحاد بشكلوآسيا أوروبا ف 
استثناءاكهنكانالوباء،تفىسر

ا ثابتةالغاز أسعار ظلت:ملحوظ   نسبي 
  وارتفعتبلالمتحدةالوالياتف 

ةكانتالظاهرةهذه.(1شكل)األحيانبعضف  للهتماممثت 

:استعراضهاسيتميىل  وفيما .مهمةآثار لها يكونأنويمكن

.طلبقصةليستإنها ..يحدث؟ماذا 

  
ءبشكلالطبيىع  الغاز عىلالطلبيص  لمالوباءأنحي   ف  إال نفط،المثلس 

  .السلبيةاآلثار بعضلهكانأنه
وكالةقدرتالعام،هذا منسابقوقتف 

توقعتبينما ٪،5  بنسبةالطبيىع  الغاز عىلالطلبانخفاضالدوليةالطاقة

  ٪2بنحوانخفاضا األمريكيةالطاقةمعلوماتإدارة
.المتحدةالوالياتف 

ملفلماذا .الطلبانخفاضمعبالتساويالسعر ينخفضأنيجبكانوعليه

المرة؟هذهذلكيحدث

!!!النفطمنالعرضجانبإىلننظر إجاباتعىلللحصول

  الطبيىع  الغاز   إمداداتتنخفضأنالطاقةإدارةتتوقع
ةالمتحدةالوالياتف  غت  انخفاضنهلكالعام،هذا الطلبانخفاضمنأشعبوتت 

  والغاز للنفطمنتجأكت  المتحدةالوالياتالصخريالنفطثورةجعلتإذ .المنتجي   جميعبي   متساوي
خزاناتمعظمتويوتح.العالمف 

  الصخر 
المصاحبةالسوائلعضبعىلالصخريالغاز يحتويكما .بينهماالخليطنسبباختلفمعا،الطبيىع  والغاز النفطمنكلعىلالزيتر

  
ا هناك.اإلنتاجعملياتأثناءإنتاجها يتمالتر

 
عنعائداتهالنخفاضا نظر ربحيةاألقليعد والذيفقط،الطبيىع  الغاز منها ينتجمناطقأيض

  الحفاراتعدد أضعافستةالنفطحفاراتعدد جعلالذياألمر .عامبشكلالطبيىع  الغاز سوائلأو الخامالنفطعائدات
عنتبحثالتر

  الطبيىع  الغاز 
.(2شكل)الخاملنفطاإنتاجزيادةمعثانويكمنتجالطبيىع  الغاز إنتاجارتفاعوجاء.الوباءانتشار قبلالمتحدةالوالياتف 

  المصاحبالغاز إنتاجحصةتضاعفت2006عاممنذ 
ا .(3الشكل)األمريك  الغاز إنتاجإجماىل  ف 

 
معظمفإناألمريكية،الطاقةإلدارةووفق

  النمو 
  الطبيىع  الغاز إنتاجف 

.2019و2018عام  خللالمصاحبالغاز منالمتحدةالوالياتف 

ةالنفطأسعار انخفضتعندما  ةلفتر   الصفر دونما إىلوجت  
يل،أبر أواخر ف 

تغطيةعىلالمنتجي   قدرةعدمبسبب%20بنحواألمريك  النفطإنتاجانهار 

  منأكتر وتوقفالتشغيل،تكاليف
  اإلنتاجعنيوم  برميلمليوت 

مايو ف 

إنتاجتعاف  ثم.اإلطلقعىلاألمريك  اإلنتاجشهدهانخفاضأكت  وهو -ويونيو

،ذلكمنذ كلهما  ار انتشقبلما مستوياتمنبكثت  أقليزالال لكنهالحي  

  .الوباء
سمار مستوياتمنأقلاألمريك  الخامالنفطإنتاجكانأغسطس،وف 

.٪5حواىل  الطبيىع  الغاز إنتاجتراجعبينما ٪15منبأكتر 

؟الغاز أسعار عىلذلكأثر كيف الطبيعي

ن عىلت  كبحد إىلالغاز سعر ويتوقفالنفط،بإنتاجالمصاحبالغاز إنتاجيقتر

  .الطبيىع  الغاز ألسعار اعتبار دونالنفط،اقتصاديات
الغاز تاجإنانخفاضويعت 

  اإلنتاجزيادة(1:شيئي   الصخري
ما وهذا .األسعارارتفاع(2أخرى؛أماكنف 

  حدث
الوباءاندالعمنذ الغاز حفاراتعدد انخفاضأدىالمتحدة؛الوالياتف 

  الزيادةتكنولماألسعار،ارتفاعإىل
يسعر ف  ةهابهت    بما كبت 

ير يكق  لتت 

.إضافيةحفر عمليات

  األمريكيةالمسالالطبيىع  الغاز عقود مرونةإىلباإلضافة
اجعتسمحالتر المسالالطبيىع  از الغصادراتانخفاضإىلأدىمما واإللغاء،بالتر

ا سبقما ويعد .٪54بنسبةاألمريك     األسعار لتقدير هاما مؤشر
  الزيتإلنتاجالمصاحبالغاز دور ويعكسالمستقبل،ف 

الغاز،تسعت  ليةعمف 

ورة .مستقلبشكلالغاز حفر نشاطوتدعمسعرهترفعحوافز إيجاد وض 

لماذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة خالل الوباء: تقـريــر

www.forbes.com



Mulla: Egyptian-brokered framework deal s igned for boosting Africa's oil investments

Petroleum and Mineral Resources Minister Tarek el Mulla said that the
Africa Energy Investment Corporation (AEICORP) and the African Export-
Import Bank (Afreximbank) reached a preliminary framework agreement
that is set to be signed in Cairo.

This came after a month-long partnership negotiations that kicked off
under Egypt’s sponsorship, Mulla added, describing the deal as an
important step that the African petroleum countries have been looking
forward to for years.

The minister made the remarks during his participation in the 39th virtual ministerial meeting of the African
Petroleum Producers' Organization (APPO) held to discuss activating cooperation efforts in the petroleum and gas
fields, as well as practical means to address the impacts of the coronavirus on the oil and gas industry, the oil
ministry said in a statement on Friday.

Mulla said that work is underway for preparing a detailed study in cooperation with five APPO member states on
the future of oil and gas in Africa amid the COVID-19 crisis and forming a technical committee to start preparing the
study in cooperation with international consulting bodies to be submitted in mid 2021.

Egypt: PM Follows up Progress Made in Establishing Natural Gas Stations

Prime Minister Mustafa Madbouli followed up Wednesday the progress made in the project of establishing natural
gas stations for fueling vehicles. This came during Madbouli's meeting with ministers of petroleum, finance, and
trade and industry.

The prime minister stressed during the meeting that the establishing of natural gas stations as well as power
stations for the electric cars is a vital topic for the government, which came in light of a global trend to heavily rely
on electric and natural gas vehicles.

President Abdel Fattah El Sisi is paying special interest to this issue, as he directed the government to expand the
number of power stations, aimed at recharging the electric cars, Madbouli noted.

Egypt s igns 86 agreements with int'l oil companies in 6 years with investment of $15B

During the past six years, 86 agreements were signed with international oil companies, with a commitment to
spend about $15 billion, according to Minister of Petroleum Tarek el-Molla.

Molla added Wednesday that 14 new agreements were signed in several concession areas throughout Egypt during
the period from March to October 2020. He noted that production rates jumped to the highest level in Egypt's
history, reaching 1.9 million barrels of oil equivalent per day in August 2019.

The minister expressed his pride that the reforms that were implemented in the oil and gas sector had already
succeeded, and their promising results appeared in the Egyptian economy, with a total investment of LE 1.2 trillion
during the period from 2014 to 2020.

He pointed out that the ministry is about to launch the Egypt portal for research and exploration, which is an
electronic platform to ensure the transparency and clarity of Egypt's geological data, to promote the auctions made
by the Egyptian oil and gas sector in the field of research and exploration.

“In 2019, two of the largest global companies were attracted, namely Chevron and ExxonMobil, to increase the
number of international companies operating in the field of oil research and exploration to reach more than 60
companies working in 164 concession areas,” he pointed.

The Egyptian Gas Market News
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Egypt To Build 400 Natural Gas Filling Stations Nationwide

To enable Egypt run its “Autogas” program, of which the objective is to run the Egyptian car fleet on gas, the
Agence Ecofin said the country has plans to build 400 gas service stations all over the country. The facilities will rise
from the ground over the next 24 months.

The Egyptian International Gas Technology (Gastec), a subsidiary of the state-owned petroleum company (EGPC),
would be responsible for the building of the 400 natural gas filling stations across country over the next two years.

Agence Ecofin said the natural gas filling stations that are part of the government program called “Autogas”, aimed
at developing the use of natural gas as fuel instead of gasoline.

About 331, 000 have been converted to gas power in Egypt. In the next two years, the authorities plan to convert at
least 264,000 more cars, the report said.

BP Commences Natural Gas Production from Qattameya, Atoll Fields

BP company announced it has started natural gas production from Qattameya gas field in the North Damietta
offshore concession and Atoll-4 field, according to BP statement published on FB official page. BP is working on the
field through its joint venture, Pharaonic Petroleum Co., with state-owned Egyptian Natural Gas Holding Co.

The company elaborated that it is expected for Qattameya field to produce around 50 million cubic feet per day of
natural gas. BP added that Atoll-4 includes estimated production of 105 million standard cubic feet per day of
natural gas and 3,500 barrels of condensates.

The Qattameya discovery was announced in 2017 and is part of BP's 100% interest in the North Damietta offshore
concession in the East Nile Delta. According to the statement, Atoll-4 will be tied back to Atoll facilities and will
help maintain production rate of Atoll field at 360 mmscf/d of natural gas, noting that all produced gas will be
directed to the Egyptian national grid.

Gas-based economy: Investments prompt Egypt to fast track national goal

Minister of Petroleum and Mineral Resources Tarek El Molla told the ADIPEC virtual conference that Egypt is
moving towards becoming a gas-based economy thanks to self-sufficiency in natural gas that was achieved in 2018.

He added: “gas development projects attracted $30 billion worth of investments in the past five years paving the
way for self-sufficiency”.

He said the country has converted all its thermal power plants to natural gas and started programmes to provide
households and the transport sector with gas-based alternatives.

“In the past six years, we successfully connected five million Egyptian households to the natural gas grid, which is a
huge breakthrough. This number represents 45 percent of the total number of 11.2 million households connected
to natural gas in the past 40 years.”

El Molla said the country has also expanded the use of Compressed Natural Gas (CNG) in vehicles as part of
national goal to drive economic growth through natural gas.

“We have 330,000 converted-vehicles on the road fuelled through 215 CNG stations with a plan to reach more than
600 stations and additional 260,000 converted vehicles by 2023,” he said.

The Egyptian Gas Market News
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How To Keep African Oil, Gas Industry Strong?

The African Energy Chamber (AEC) has officially launched the second edition of its African Energy Outlook 2021,
which details all of the major challenges facing African oil and gas stakeholders, as well as workable solutions that
will keep the industry on a strong and stable growth path.

Africa’s oil and gas industry is facing extraordinary circumstances. An ongoing energy transition and new efforts to
decarbonize the world are weighing on oil demand. The shale revolution is exacerbating these pressures. And of
course, the COVID-19 pandemic has wrought havoc on markets around the world, accelerating and intensifying
existing trends.

Restrictive fiscal regimes, inefficient and carbon-intensive production, and difficulties in doing business are
preventing the industry from reaching its full potential.

According to the Executive Chairman of the African Energy Chamber, NJ Ayuk, to remain competitive, African
producers and governments must cut red tape to make life easier for hardworking Africans, businesses and
investors to work and grow the energy sector. “We know from experience this will reduce the cost of doing
business, speed up approvals and make life better for Africans,” he said. “We must never be ashamed of supporting
an industry that has brought so much to Africa and will continue to bring people out of poverty and reduce reliance
on foreign aid.

“We believe the short-term outlook will improve if countries apply more competitive fiscal regimes. Emissions can
be reduced by curbing flaring and monetizing gas, improving and future-proofing the carbon profile of African
petroleum production.”

Ayuk believes that developing gas-to-power infrastructure will increase access to affordable energy for all sectors
of the economy, offering massive knock-on benefits and making it easier to do business. “Reducing lead times to
limit risk premiums put on long cycle projects will further bolster the industry’s viability and growth prospects” he
said noting that “It will not be easy, but these reforms are necessary.”

African Energy Chamber Forecasts Increased Gas Monetisation In Latest 2021 Outlook

The African Energy Chamber has notably found that while not insulated to COVID-19, gas markets have been less
exposed than that of oil to the shocks of 2020. In its latest Africa Energy Outlook 2021 released earlier this week,
the African Energy Chamber forecasts increased gas monetization across the continent on the back of
decarbonisation and industrialisation drive.

The African Energy Chamber has notably found that while not insulated to COVID-19, gas markets have been less
exposed than that of oil to the shocks of 2020, notably because the transportation industry has been the most
affected by the COVID-19 pandemic and is more oil-demanding than gas. The global gas market was nevertheless
already facing a glut of LNG before COVID-19, resulting in even more depressed prices as the pandemic’s impact on
demand started to manifest in the spring of 2020. As a result, key reference prices in Europe, North America and
Asia all have experienced negative pressure since the start of 2020.

Looking forward, the African Energy Chamber’s expectations for the global gas market fundamentals are to remain
loose through 2021 on the back of weak COVID-19 induced demand and continued high supply of LNG before prices
tighten significantly as LNG demand growth will outpace liquefaction capacity due to more delays in project
sanctioning.

The forecast notably points to a tight LNG balance between 2023 and 2025, and along with it, a price spike.
Following this period, there is a downside risk in prices for 2026 and 2027 driven by the potential of seeing a new
wave of sanctioning activity during 2021 and 2022. Such future projects are expected to include ExxonMobil and
Eni’s 15.2 mtpa Rovuma LNG terminal in Mozambique and expansions of BP and Kosmos Energy’s Greater Tortue
Ahmeyim (GTA) FLNG project in Mauritania and Senegal.
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Explainer: Why U.S. Natural Gas Prices Have Increased During The Pandemic

The pandemic additionally exacerbated the fall in global natural gas prices that began pre-COVID as new abundant
supply entered the market at the beginning of the year. But as prices of gas in Europe and Asia dropped
precipitously due to the pandemic’s outbreak, there was been a notable exception: in the US prices remained
relatively steady and even rose at times. But the persistent (relative) strength of US natural gas prices has been an
interesting phenomenon that, as we discuss in this post, could have important implications.

So what’s going on?
It’s not a demand story. While the pandemic hasn’t hurt natural
gas demand as badly as oil, it sure had some negative effect.
The IEA estimated earlier this year that natural gas demand
would fall by 5%; here in the US, the EIA expects it to fall by
about 2%. Lower demand should equal lower prices.
Why not this time?

For answers look to supply…of oil!!!
The Energy Department expects US natural gas supply to fall more rapidly than demand this year but the fall in
supply is not the same among all producers. The shale revolution has made the US into the world’s largest
producer of both oil and natural gas. It began with a natural gas focus but quickly expanded into oil shale plays as
well. But it’s not a clean distinction: Most shale reservoirs have both oil and natural gas, although the mixture
varies widely. Most shale gas plays have some liquids (natural gas liquids or NGLs) produced in association with
gas-focused production operations. There are also places where natural gas constitutes almost the entire output.
The latter have in recent years been the least profitable as generally returns on natural gas were much lower than
returns on crude or NGLs. Before the pandemic, there were more than six times as many rigs looking for oil in the
US than for natural gas. But as US crude production soared so did natural gas output as byproduct.

Since 2006, the share of associated gas in the total U.S. production has roughly doubled. And, per EIA, in 2018 and
2019 most of the growth in U.S. natural gas production came from associated gas.

When oil prices briefly went below zero in late April, US oil
production collapsed. Unable to cover their operating costs, US
producers shut in over 2 Million b/d of production in May—the
sharpest decline of US production ever seen.

And as oil production collapsed in the US shale plays, so did
associated gas production. Overall US crude production fell by
nearly 20% between March and June, while natural gas
production fell by about 10%. Production of both has since
recovered, but remains well below pre-COVID levels. As of
August, US crude oil output remains more than 15% below
March levels while the decline in natural gas output has
moderated to about 5%.

How does this matter for natural gas prices?
When gas is produced in association with oil, the economics are largely driven by the economics of oil. When oil
prices do not support production, associated natural gas production also stops with little to none consideration of
natural gas prices. Less gas production in oil shale plays could mean two things: 1) increase in production
elsewhere; 2) higher prices. The latter is what happened in the U.S.; indeed the gas-focused rig count has fallen
along with the oil rig count since the pandemic broke out, as the increase in Henry Hub have not been substantial
enough to justify additional drilling.
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